
 
Aan:   College van Burgemeester en Wethouders gemeente Schagen 
Datum:  14 december 2019 
Betreft:  vragen over verkeer(sbesluiten) en daarmee samenhangende zaken 
__________________________________________________________________ 
 

 
Geacht college, 
 
Achtergrond: 
De gemeente Schagen heeft naar het oordeel van de VVD niet altijd blijk gegeven beleid  t.a.v. verkeer (en 
vervoer) met inachtneming van de daarbij behorende regelgeving en richtlijnen adequaat in acht te willen 
nemen. Het thema verkeer heeft bij de VVD een hoge prioriteit. In verband hiermee stelt de fractie van de 
VVD een aantal vragen om meer inzicht en duidelijkheid te krijgen in het gevoerde  en te voeren beleid. 
 

 

 
Vragen: 
 
1. Kunt u garanderen dat sedert 2013 voor alle aangewezen verkeersmaatregelen verkeersbesluiten door het 

bevoegd gezag zijn genomen in overeenstemming met de ter zake geldende regelgeving, c.q. richtlijnen en 

deze ook op de juiste wijze bekend zijn gemaakt? Zo ja, waarop baseert u dat? Zo nee, waarom niet , welke 

risico’s heeft de gemeente gelopen en gaat u deze gebreken alsnog herstellen? 

2. Kunt u garanderen dat alle bezwaarschriften m.b.t. verkeersbesluiten sedert  2013 in behandeling zijn 

genomen en conform de daarvoor geldende regelgeving zijn afgewikkeld? Zo ja, waarop stoelt u dit? Zo 

nee, waarom niet en in welke gevallen? 

 

3      Wordt de raad steeds voldoende duidelijk en herkenbaar voor burgers op de hoogte       

         gesteld door het college wanneer het betreft een brief over verkeersbesluiten (en 

         de voortgang daarvan die 

a. de bevoegdheid zijn van de raad betreffen en/of 

b. aan de raad zijn gericht? 

 

4. Bent u van oordeel, dat de gemeentelijke organisatie voldoende blijk geeft goed op de hoogte te zijn 

van de vigerende regelgeving op het gebied van verkeer en vervoer. Zo ja, waarop baseert u dat? Zo nee, welke 

risico’s loopt de gemeente en welke maatregelen overweegt u? 

5. Is het binnen de gemeente Schagen mogelijk en/of wenselijk over te gaan tot handhaving in sommige 

30 km/h zones? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke prioriteitstelling is daarbij opportuun en aan welke 

voorwaarden moet worden voldaan? 



6. Is er bij de reconstructie van de Nieuwstraat voldaan aan alle ter zake geldende regelgeving, 

voorschriften en/of richtlijnen. Zo ja, waarop baseert u dit?  Zo nee, aan welke regelgeving, voorschriften, 

richtlijnen is niet voldaan en waarom niet? 

7. Heeft het college alle Wob-verzoeken sinds 2013 op het gebied van verkeer gehonoreerd? Zo ja, om 

welke aantallen gaat het in relatie tot daarbij behorende onderwerpen? Zo nee, waarom niet? 

Namens de VVD Schagen, 
Jur Perton 
 


